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Közoktatási Telepítőkészlet Megrendelő Lap
Otthoni telepítéshez (rendszergazdák és pedagógusok részére)

Hibás vagy pontatlan igény meghatározás esetén az igénylőlapot nem dolgozzuk fel!
Név:

(1)

(magánszemély)

Postázási cím:

(1)

Telefon: (javasolt a mobil)
E-mail:

0 6 -

-

6 6

(1)

A számlát az Intézmény nevére kérem.
Intézmény neve:

OM-azonosító:

(1)

Intézmény címe: (1)

Igénylés tárgyának meghatározása
Kérem, küldjék el részemre az alanyi jogon járó szoftverlicenc-igazolást térítésmentesen.
A licencigazolás tartalmazza a telepítő kulcsokat. (KIR letöltés esetén licenc igazolás)
Windows 10 Professional

x86 magyar

x64 magyar

Windows 8.1 Professional

x86 magyar

x64 magyar

Windows 8.0 Professional

x86 magyar

x64 magyar

Windows 7 Professional

x86 magyar

Office Professional Plus 2016

x86 magyar

Office Professional Plus 2013

x86 magyar

x86 angol

x64 magyar

x64 angol

Office Professional Plus 2010

x86 magyar

x86 angol

x64 magyar

x64 angol

x86 angol

x64 magyar

x64 angol

x64 magyar

A kitöltött jelen adatlapot erre a címre postázza: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

Kérem, hogy a KIFÜ és a Microsoft által megkötött Tisztaszoftver Licenc Szerződés alapján a Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség állítsa ki a nevemre és címemre szóló Tisztaszoftver program licencigazolást.
A nyomtatvány kitöltésével és aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a rögzítésre kerülő személyes adataimat a Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza a www.tisztaszoftver.hu oldalon található adatkezelési
tájékoztatóban foglaltak szerint.

.........................................., 201... , ...................................................

Munkavállalói jogviszony igazolás

A Tisztaszoftver Licencigazolás kiállításához az adatlapon szereplő intézmény nevében igazolom,
hogy a fent nevezett licencigazolást igénylő pedagógus vagy rendszergazda az intézménnyel
jogviszonyban áll.
(1) Kötelező adattartalom!
(2) A jogviszony igazolását helyettesíti a megrendeléshez csatolt,
az intézmény által kiállított eredeti munkavállalói igazolás.
(3)

Jogosult igénylő aláírása

(1)

(1) (2) (3)

Az Intézmény tölti ki!

A nyomtatvány letölthető: http://www.tisztaszoftver.hu
KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

P. H.

Jogviszonyt igazoló aláírása

(1)

